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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL/RN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME 
DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no Edital de Concurso Público Nº 002 de 

2016 da Secretaria Municipal de Educação – SME. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

677000120 Bruna Barreto Dos Santos Assistente Social 

677000351 Gerlâne Alrinete De Medeiros Assistente Social 

677000197 Luana Bezerra Pinheiro Psicólogo 

677000328 Letícia Raboud Mascarenhas De Andrade Psicólogo 

677000658 Camilla Bandeira Santos Psicólogo 

677000686 Giuliana Maria Gonçalves Ávila Psicólogo 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta 

atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Assistente Social 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lista suja com os nomes das empresas exploradoras de trabalho escravo foi um instrumento implantado pelo Governo 

Federal que foi perdido no combate desta prática, pois o presidente do STF [Supremo Tribunal Federal], à época o 

ministro Ricardo Lewandowski, alegava a inexistência de previsão legal e constitucional para divulgação dessa lista suja, 

que já foi reconhecida internacionalmente pelas Nações Unidas como uma das medidas de exemplo para o mundo na 

luta pela erradicação do trabalho escravo. Portanto, ela foi implantada pelo Governo Federal e abolida pelo STF. 
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Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-01/brasil-resgata-mais-de-mil-trabalhadores-de-

condicoes-analogas 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado trata-se de uma referência, portanto, a interpretação faz parte do conhecimento adquirido para a 

resolução da questão. 

Fonte: A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). Art.16 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado se torna um embasamento para subsidiar a resposta através do conhecimento do profissional adquirido, 

em que, o objetivo do assistente social neste contexto é fazer a ponte entre os familiares e a equipe técnica; entra como 

um mediador, um elemento diminuidor de conflitos, buscando sempre juntar as necessidades e anseios de cada. Para 

tanto utiliza de conhecimentos e metodologia para que tanto a equipe quanto família/paciente possam de forma 

saudável chegar neste consenso. 

Fonte:  

 Brasil. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da profissão. - 10ª. ed. rev. e 

atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, [2012].  

 ROCHA, Edmarcia Fidelis. GIMENEZ, Simone Tavares O Papel do Serviço Social em uma Equipe Interdisciplinar. 

 
 

Cargo: Psicólogo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) contrastam-se considerando as características próprias de cada uma.” Não pode ser considerada 

correta, pois, não há contraste entre “socorrer” e “fotografar”. “Contrastar” significa dizer que “socorrer” e “fotografar” 

são ações opostas, contrárias uma à outra, o que não é fato em tal contexto, como seria se as ações fossem, por 

exemplo, “socorrer” e “ignorar”. 

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Obviamente, são os mais vulneráveis aos perigos da travessia.” (3º§) é considerada correta, pois, em 

“Exatamente por causa dessa assimetria entre o fotojornalista e os protagonistas de suas fotos, muitas vezes Messinis 

deixa a câmera de lado e põe-se a ajudá-los. Ele se impressiona e se preocupa muito com os bebês que chegam nos 

botes. Obviamente, são os mais vulneráveis aos perigos da travessia. Messinis fotografou os cadáveres de alguns deles 

nas pedras à beira-mar.” O adjunto adverbial “obviamente” apresenta valor semântico que expressa o ponto de 

vista/opinião do autor acerca do fato mencionado. Ou seja, a conclusão de que tal fato é óbvio é expressa a partir do 

raciocínio do autor, demonstrando tal subjetividade.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) ocorre a conjugação do imperativo na segunda pessoa verbal, caracterizando a norma-padrão da 

língua.” não pode ser considerada correta. O imperativo em português só tem formas próprias para as segundas 

pessoas; as pessoas que faltam são supridas pelos correspondentes do presente do subjuntivo. Não se usa o imperativo 

de 1ª pessoa do singular como tal, mas com valor optativo.  Por isto, estará assinalada nos paradigmas das formas 

imperativas. As terceiras pessoas do imperativo se referem a você(s), e não a ele(s). A conjugação do verbo conhecer no 

imperativo afirmativo ocorre da seguinte forma:  Imperativo afirmativo 

 - eu 

conhece tu  

conheça você, o senhor    

conheçamos nós    

conhecei vós    

conheçam vocês, os senhores 

Deste modo, a forma apresentada no título do texto “Conheça Aris” refere-se à terceira pessoa do imperativo e não à 

segunda: “conhece”. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A expressão ‘absoluta segurança’ é uma expressão que recorre a um exagero para produzir um efeito 

expressivo em relação à situação de Aris Messinis.” não pode ser considerada correta, pois, em “Em Lesbos, não é assim. 

Ele está em absoluta segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem 

de hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico”. Não há exagero no emprego da 

palavra “absoluta”, mas sim uma intensificação. O exagero na linguagem é demonstrado através da “hipérbole”, figura 

de linguagem em que o enunciador se serve do exagero do sentido para conferir especial relevo a alguma informação, 

sendo, por excelência, um recurso estilístico de modalização como em “Perdeu rios de dinheiro”. 

Fonte: 

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada assim como as devidas informações mencionadas nesta, estão embasadas na obra do autor citado 

em questão (Aroldo Rodriguês). A afirmativa que versa sobre “O primeiro experimento relativo a fenômenos 

psicossociais, comparando o desempenho de meninos no exercício de uma atividade nas condições de isolamento ou 

juntamente com outros foi conduzido por Tripplett, em 1998”, está devidamente correta de acordo com a obra do autor 

mencionado em questão. Neste sentido, a alternativa permanece como verdadeira e a opção correta da questão é letra 

A. Recurso improcedente.  

Fonte: RODRIGUÊS, Aroldo. Psicologia Social. Ed. 11ª rev. e atual. Petropòlis – RJ : vozes, 2000.   
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II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

11 de abril de 2016. 

 

 

 

IDECAN 


